
 

 
 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто першої сесії 

 

    30.07.2020 р.                                  Летичів                                                    №  13   

   

 

Про внесення змін та доповнень до Статуту 

Летичівського Центру творчості дітей та 

юнацтва Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області 

 

     Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну 

освіту", Положення про позашкільний навчальний заклад,  Летичівська 

селищна рада: 

                                          

В И Р І Ш И Л А: 

   1.  Внести зміни та доповнення до Статуту закладу позашкільної освіти Центр 

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради. 

    1.1.  У тексті Статуту: 

слова "позашкільний навчально-виховний заклад" та "позашкільна установа"  в 

усіх відмінках замінити  словами "заклад позашкільної освіти"  у відповідному 

відмінку; 

слова "навчально - виховний процес" в усіх відмінках замінити словами  

"освітній процес" у відповідному відмінку"; 

слова "засновник (власник)" в усіх відмінках замінити словами "засновник 

(засновники)"; 

слова "надання освітніх послуг"  замінити словами " провадження освітньої 

діяльності". 

    1.2.  Пункт 1.6. доповнити підпунктами 12, 13: 

«12)   розвиток і впровадження інформаційно - комунікаційних технологій»; 

«13)   здійснення дистанційної форми навчання». 

     1.3.  Пункти 10.8.,14.1. викласти в новій редакції: 

   «10.8.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі 

позашкільної освіти визначається законодавством, нормативно - правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

влади, яким підпорядковується ЗПО Центр творчості дітей та юнацтва. За 

рішенням засновника бухгалтерський облік та фінансову звітність 



Летичівський Центр творчості дітей та юнацтва проводить самостійно через 

бухгалтерію закладу позашкільної освіти ЦТДЮ»; 

   «14.1.  Заклад позашкільної освіти Летичівський Центр творчості дітей та 

юнацтва є юридичною особою має самостійний баланс, рахунки  в органах 

державного казначейства і служби України та в установах банків, має  кутовий 

штамп, печатку та бланки зі своєю назвою (найменуванням),  ідентифікаційний 

код». 

    2.  Доручити директору Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва 

Черняховичу В.К. здійснити реєстрацію змін та доповнень до установчих 

документів у місячний термін. 

    3.  Виконавчому комітету Летичівської селищної ради привести у 

відповідність до вимог чинного законодавства України  та Статуту закладу 

позашкільної освіти організаційні та фінансові відносини з  навчальним 

закладом у місячний термін. 

    4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально - 

економічного розвитку ( голова комісії Самолюк М.М.) та постійну комісію  з  

питань  охорони здоров"я, освіти, культури, молоді, фізичної культури та 

спорту (голова комісії Варченко М.Л.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Погоджено                                                                                    Затверджено 

Директор Летичівського                                                           Рішенням  сесії Летичівської 

Центру творчості дітей та                                                         селищної ради   

юнацтва  Летичівської селищної ради                                     селищний голова 

________                      В. Черняхович                                      ______І.Тисячний 

від «___»_________2020р.                                                         від «__»___________2020р 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1. ПОВНА НАЗВА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

 

Скорочена назва:  Летичівський ЦТДЮ 

 

Юридична адреса: 

31500, смт Летичів 

Летичівського району 

Хмельницької області 

вул.Івана Франка, 31 

 

Засновник: 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

Юридична адреса: 

31500, смт Летичів,  

вул.Соборна,16 

 

 

1.2. Летичівський районний Центр творчості дітей та юнацтва 

Летичівської районної ради перейменовано  з Летичівського районного Центру 

творчості дітей та юнацтва Летичівської районної ради в Летичівський Центр 

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради, який в зв’язку з цим  є 

його правонаступником.  

1.3. Центр творчості дітей та юнацтва – багатопрофільний заклад 

позашкільної освіти, що здійснює освітній процес з дітьми, підлітками і 

юнацтвом, призначений для їх духовного і фізичного розвитку, задоволення 

різноманітних творчих потреб та інтересів на принципах добровільності і 

співдружності. 

1.4. Заклад позашкільної освіти є складовою частиною єдиної системи 

освіти, яка пропонує (надає) всім рівні можливості для різноманітного розвитку 

і самовизначення в сфері вільного часу, дає дітям та юнацтву додаткову освіту 

за інтересами. 

 

1.5. Мета закладу – сприяння формуванню гармонійної, духовної, 

інтелектуальної, різноманітнорозвинутої, високоморальної, висококультурної, з 



глибокими почуттями національної самосвідомості та патріотизму особистості 

– громадянина України; реалізація у вільний час його інтелектуальних 

можливостей, розумових і фізичних здібностей, талантів та творчих задатків у 

всіх напрямках (сферах) людської діяльності; наповнення дозвілля 

підростаючого покоління глибоким змістом і інтересом; сприяння соціальній 

адаптації та самоствердженню молодої людини в сучасному житті. 

1.6. Головними завданнями закладу позашкільної освіти  є: 

1) реалізація державної політики в галузі освіти; 

2) створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку, 

формування і задоволення різноманітних здорових інтересів, здібностей і  

3) дарувань молодої людини, всебічному розвитку особистості, 

задоволення потреб у професійному самовизначенні; 

4) забезпечення широкого спектру напрямків діяльності, сприяння 

організації вільного часу дітей, підлітків та юнацтва, їх змістовного дозвілля, 

відпочинку і розваг, зміцнення здоров’я; 

5) виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань, 

стимулювання творчого самовдосконалення дітей і юнацтва; 

6) формування пізнавальної і громадської активності дітей, готовності 

до участі в демократичному самоуправлінні, відповідальності за майбутнє 

життя, почуття високої відповідальності і творчого ставлення до праці; 

7) сприяння формуванню і розвитку глибоких почуттів поваги і 

любові до рідних і близьких, рідного краю, Батьківщини. 

8) формування у дітей та юнацтва навчальної самосвідомості, активної 

громадської позиції; 

9) забезпечення масовості, добровільності і вільного вибору дітьми 

видів занять, що пропонує і забезпечує установа, розвитку їх інтересів і 

самодіяльності; 

10) сприяння формуванню наукового світорозуміння, політичної, 

економічної, правової культури, гуманістичних цінностей та ідеалів, творчого 

мислення, самостійності в поповненні знань; 

11) сприяння задоволенню національно-культурних, загально-людських 

запитів підростаючого покоління, його естетичного розвитку. 



1.7. заклад позашкільної освіти пропонує культ інтелектуальної і 

фізичної праці, високого професіоналізму в усіх напрямках людської 

діяльності, творчої ефективної ініціативи і ділової практичної діяльності 

людини, високої духовності і культури. 

1.8. Центр творчості дітей та юнацтва організовує свою роботу на 

принципах гуманізації, демократизації і доступності, свободи і 

відповідальності, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, 

відкритості і альтернативності, незалежно від політичних, громадських і 

релігійних організацій.  

Заклад позашкільної освіти повністю автономна в організації 

освітнього  процесу, юридично і фінансово самостійна в своїй діяльності. Вона 

діє у відповідності з Конституцією України, законодавством про освіту, 

Законом України «Про позашкільну освіту» і даним Статутом. 

Іншими актами законодавства України, Конвенцією ООН про права 

дитини, Положенням про позашкільний навчально-виховний заклад на основі  

самоврядування, демократизму з урахуванням місцевих соціально-економічних 

умов, національних традицій і регіональних особистостей. 

1.9. До навчання у Центрі творчості залучаються вихованці, учні, 

студенти, в основному, віком від 5 до 18 років. 

 

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Центр творчості дітей та юнацтва утворюється та організовує свою 

діяльність, відповідно до чинного законодавства при наявності кадрів, 

необхідної матеріально-технічної бази, достатнього фінансування, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог, Правил протипожежної безпеки та інших 

належних умов для здійснення навчально-виховного процесу.  

2.2.Центр творчості реалізує покладені на нього функції під час 

освітнього процесу (гурткової), організаційно-масової (масової) та 



організаційно-методичної (інструктивно-методичної) роботи, що здійснюється 

усіма підрозділами закладу. 

2.3.Колектив закладу позашкільної освіти самостійно розробляє програму 

діяльності (організацію, види, профілі, зміст, форми і методи роботи, інше). На 

основі інтересів і здібностей дітей, потреб сім’ї, закладів освіти, трудових 

колективів, громадських організацій, в тому числі дитячих і юнацьких та інших 

особливостей соціально-економічного розвитку району. 

Затверджує структуру і штатний розпис в межах утвореного в 

установленому порядку фонду заробітної плати (єдиного фонду оплати праці). 

2.4. Статут Центру творчості дітей та юнацтва (ЦТДЮ) приймається на 

зборах трудового колективу, затверджується та реєструється засновником та 

місцевими органами виконавчої влади відповідно до чинного законодавства. 

2.5. Летичівський ЦТДЮ визнається юридичною особою з дня 

реєстрації цього Статуту. 

Центр творчості має свою печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, 

рахунки в банках і діє самостійно. 

2.6. Засновник (засновники) або уповноважений ним орган здійснює 

фінансування закладу позашкільної освіти, його матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, 

виділяє транспортні засоби. 

2.7. Заклад позашкільний освіти співпрацює з іншими освітніми 

закладами, сім’ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, 

творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами тощо. 

2.8. Центр творчості організовує свою діяльність відповідно до Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується на зборах трудового 

колективу.  

2.9. Мова навчання в Центрі творчості визначається відповідно до 

Закону України про мови в Україні. 

                    Заклад позашкільної освіти відповідає за збереження життя і 

здоров’я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними. 



2.10. Головні напрямки діяльності закладу визначаються самим закладом 

разом із засновником (засновниками) або уповноваженим ним органом. Центр 

творчості проводить освітній процес (гурткову), організаційно-методичну 

(інструктивно-методичну) та організаційно-масову (масову) роботу, організовує 

профільне навчання та допрофесійну підготовку учнівської молоді (професійну 

та спеціальну освіту). 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ освітнього процесу 

В ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ (ГУРТКАХ, СТУДІЯХ, СЕКЦІЯХ 

ТА ІН.) 

3.1. Заклад позашкільної освіти працює за річним планом, при 

необхідності розробляє та затверджує програму реалізації основних напрямків 

діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку 

регіону, інтересів дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших закладів освіти, 

молодіжних і дитячих, громадських організацій тощо. 

3.2. Центр творчості організовує роботу з дітьми протягом 

календарного року. Комплектація гуртків (творчих об’єднань) може 

розпочинатися в травні і закінчується, в основному, до 10 вересня. Заняття в 

гуртках розпочинаються в період з 10-15 вересня і закінчуються, як правило, 

26-31 травня наступного року. 

    При створенні творчих об’єднань на їх комплектацію, вирішення 

організаційних питань виділяється 10 днів. Гуртки можуть створюватися як на 

весь навчальний рік, так і на більш короткий строк. 

 

3.3. Набір дітей в творчі об’єднання проводиться як на безконкурсній 

основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Центром творчості і 

погоджуються із засновником.  

3.4. Освітній процес в закладі здійснюється диференційовано, 

відповідно до індивідуальних можливостей дітей з урахуванням їх вікових 

особливостей. 



3.5. Основна діяльність вихованців здійснюється в одновікових та 

різновікових гуртках, секціях, клубах, студіях, театрах, ансамблях та інших 

творчих об’єднаннях. 

3.6. Кожен вихованець має право займатися в декількох творчих 

об’єднаннях (в основному і різнопрофільних), міняти їх протягом року. 

3.7. Творчі об’єднання закладу позашкільної освіти класифікуються за 

трьома рівнями: 

І – початковий. Це творчі об’єднання загально розвиваючого 

спрямування, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей або розвитку 

їхнього інтересу до творчої діяльності; 

ІІ -  основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси 

дітей та учнівської молоді, дають їм додаткову освіту та профільну підготовку, 

задовольняють у професійній орієнтації; 

ІІІ – вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для юних талантів, 

обдарованих дітей та юнацтва.  

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи 

діяльності творчого об’єднання, його чисельний склад, кількість годин для 

опанування програм тощо. 

3.8. Зміст роботи творчих об’єднань визначається навчальними планами 

і програмами як авторськими, так і рекомендованими Міністерством освіти і 

науки або іншими центральними органами державної виконавчої влади, які 

мають позашкільні навчально-виховні заклади. Авторські програми 

затверджуються педагогічною радою закладу позашкільної освіти та 

узгоджуються з обласним управлінням освіти і науки, молоді та спорту. 

Програма може бути однопрофільною, комплексною, наскрізною і передбачати 

навчання учнів індивідуальне, в групах, об’єднаннях, інше. Залежно від 

специфіки діяльності позашкільного закладу, відповідного рівня творчого 

об’єднання  навчання учнів може вестися за програмами, розрахованими на 

навчання протягом місяця та кількох років. 

     Програмами може бути передбачена індивідуальна робота з 

обдарованими дітьми, дітьми-інвалідами, в тому числі за місцем проживання. 



3.9. Педагогічний колектив закладу позашкільної освіти працює 

відповідно до розкладу занять, затвердженого директором. 

    Тривалість занять (навчання) встановлюється з урахуванням 

психофізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження учнів різних 

вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; від 

6 до 7 років – 35 хвилин; усіх інших – 45 хвилин. 

Вивільнений час педагогами використовується для індивідуальної роботи, 

консультацій, організації дозвілля, тощо. 

3.10. Мінімальна кількість дітей в творчих об’єднаннях: 

1 року навчання   -12 чоловік; 

2 року навчання   - 10 чоловік; 

3 і більше років навчання  -   8 чоловік.  

       В окремих випадках, при необхідності, виходячи з характеру 

діяльності творчих об’єднань, віку вихованців, умов роботи, рівня роботи, 

завдань, що стоять перед колективом ТО, нормами наповнюваності, 

навчальними планами та програмами, директор Центру творчості може 

встановлювати інший кількісний склад творчих об’єднань. 

3.11. Тривалість занять в творчих об’єднаннях: 

1 року навчання   - 4-6 академічних годин (2-3 рази на 

тиждень по одній або дві, або три академічній годині); 

2-го і послідуючих років навчання – 6-9 годин (2-3 рази на тиждень 

по одній, дві, три, або чотири академічній годині). 

     В окремих випадках, при необхідності, виходячи з характеру 

діяльності гуртків, віку вихованців, умов роботи, рівня роботи, завдань, що 

стоять перед колективом гуртка, нормами наповнюваності, навчальними 

планами та програмами, директор Центру творчості може встановлювати іншу 

тривалість занять при максимально допустимій тривалості занять в творчих 

об’єднаннях – 12 годин. 

3.12. Тривалість перерв між заняттями окремих гуртків та між 

окремими академічними годинами встановлюється відповідно режиму, 

розпорядку та графіка гурткової роботи в межах 5-20 хвилин. 



3.13. З дозволу адміністрації, при наявності вільних робочих місць, та 

згоди керівника, в роботі гуртків (об’єднань) можуть брати участь батьки, діячі 

науки, культури, працівники творчих спілок, товариств, громадських 

організацій, ін.. 

3.14.  Заклад позашкільної освіти може організовувати творчі 

об’єднання на базі шкіл, культосвітніх закладів, дошкільних закладів, 

підприємств та інших установ і організацій, які надають можливість створення 

належних умов організації освітнього процесу, проведення культурно-

розважальних, організаційно-масових та інших заходів з дітьми, юнацтвом та 

молоддю. Матеріальне забезпечення і контроль за їх роботою здійснює 

адміністрація закладу освіти, а також установа, підприємство, організація, на 

базі яких створюється об’єднання. Оренда приміщень вищеназваних закладів 

для організації позашкільної роботи з дітьми здійснюється на безоплатній 

основі. 

За домовленістю між дирекцією ЦТДЮ та керівництвом закладу, на 

базі якого діють творчі об’єднання закладу позашкільної освіти можуть 

заключатися договори, згідно яких регламентується діяльність цих об’єднань і 

здійснюється координація і контроль за їх роботою. 

3.15. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, 

туристичних, хореографічних об’єднань необхідна довідка медичного закладу 

про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених творчих 

об’єднаннях. 

 

IV. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА. НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

І ВИРОБНИЧА РОБОТА. 

4.1.З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх 

обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії заклад позашкільної 

освіти може проводити роботу спільно з науково-дослідними, творчими 

організаціями, вищими освітніми закладами, створювати лабораторії для 

творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи. 



4.2. Заклад позашкільної освіти може бути творчою лабораторією, 

базою ліцею, гімназії, коледжу, вищого закладу освіти в роботі з обдарованими 

дітьми. 

4.3. Заклад позашкільної освіти, який має висококваліфіковані 

кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати на своїй 

базі виробничу практику учнів, студентів ПТУ і ВНЗ. 

         Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки їхніх 

професійних навичок заклад  позашкільної освіти за умов дотримання правил 

охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, 

установ, організацій на виготовлення продукції (робіт). При цьому характер і 

зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і вмінь, 

передбачених програмами роботи творчих об’єднань. 

4.4. За згодою з відповідними підприємствами, установами, 

організаціями та за наявності умов для одержання певної професії під час 

навчання у закладі позашкільної осіти, учневі, який склав кваліфікаційні іспити, 

в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння 

кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією. 

Центр творчості може самостійно проводити професійну підготовку 

учнівської молоді згідно чинного законодавства з виданням відповідного 

свідоцтва (посвідчення). 

4.5. Права та обов’язки учасників освітнього процесу закладу 

позашкільної освіти визначені Законом України «Про освіту». Статутом 

закладу позашкільної освіти можуть передбачатися додаткові права та 

обов’язки учасників освітнього процесу, що не суперечить чинному 

законодавству. 

4.6. Заклад може створювати різноманітні дослідні, 

експериментальні і інші об’єднання дітей та юнацтва (малі академії, 

обсерваторії, кіностудії, інше). 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА. 



5.1. Заклад позашкільної освіти здійснює роботу по різноманітних 

напрямках по удосконаленню програм, змісту, форм і методів роботи творчих 

об’єднань, клубів, студій тощо по проведенню масових заходів. 

5.2. Здійснює роботу по підвищенню професійної майстерності 

працівників позашкільних установ, вивченню, систематизації і поширенню 

передового педагогічного досвіду з усіх питань позашкільної роботи з дітьми. 

5.3 Надає необхідну допомогу педагогічним колективам навчально-

виховних закладів району в організації та проведенні позашкільної роботи з 

дітьми. 

   5.4. Центр творчості проводить необхідну роботу по допомозі дитячим і 

юнацьким організаціям та об’єднанням у проведенні організаційно-масової та 

культурно-освітньої роботи. 

5.5. Центр творчості бере участь в організації та проведенні 

районних методичних заходів: семінарів-практикумів різних категорій 

педпрацівників, методичних об’єднань керівників гуртків, семінарів-

практикумів педагогів-організаторів та семінарів класних керівників. 

Проводить консультації для різних категорій педагогічних 

працівників. 

5.6. Вивчає передумови виникнення та розвитку нових моделей 

організації дозвілля дітей в позаурочний час, проводить необхідну роботу по їх 

популяризації та поширенню в практику роботи освітніх закладів району. 

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА.  

6.1. Масова робота в установі здійснюється згідно річного плану 

та поточних завдань, що виникають в процесі роботи. 

6.2. Центр творчості дітей та юнацтва координує, організовує, 

проводить та бере участь в організації і проведенні різноманітних, масових 

заходів: свят, змагань, ділових ігор, олімпіад, конкурсів, виставок, концертів, 

вікторин, диспутів, КВК, зльотів, професійних тижнів, аукціонів, ярмарок, 

акцій, естафет, екскурсій, експедиційних подорожей, турпоходів, тощо. При 

організації масової роботи використовуються різноманітні засоби емоційного 

впливу з урахуванням вікових особливостей дітей, здійснюється пошук 



сучасних форм роботи, підтримуються соціально значимі ініціативи та рухи. 

Здійснюється взаємодія з батьками, громадськістю, різноманітними 

установами. 

6.3. В канікулярний період організації масової роботи 

приділяється пріоритетна увага. Під час літніх канікул може практикуватися 

робота на базі оздоровчих таборів . Заклад позашкільної освіти може 

відкривати влітку на своїй, або на інших базах профільні табори, туристичні 

бази, організовувати роботу з новим або змінним контингентом гуртківців, 

гуртки одного дня, табори з денним перебуванням дітей, табірні збори, роботу 

за місцем проживання.  

 

 

 

VІІ. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ.  

7.1. Учасниками освітнього процесу є: 

- діти, вихованці дитячих садків, учні, курсанти, студенти тощо, в 

основному, віком від 5 до 18 років; 

- педагогічні працівники; 

- технічний, навчально-допоміжний персонал; 

- батьки (особи, які їх замінюють); 

- представники підприємств, установ, кооперативів, громадських 

організацій, асоціацій тощо, які беруть участь у навчально-виховній 

роботі. 

7.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу 

визначаються Законом України «Про освіту» та даним Статутом. 

7.3. Вихованці Центру творчості мають право: 

- обирати для навчання та проведення свого дозвілля творчі 

об’єднання, гуртки, форми навчання, масові заходи  тощо, які пропонуються 

позашкільною установою; 

- користуватися наявно матеріально-технічною базою установи; 

- на практичну допомогу та інформацію з усіх питань позашкільної 

роботи, галузей знань, по напрямках, що культивуються в Центрі творчості; 



- брати участь в усіх видах науково-практичної діяльності установи; 

- створювати колективний орган дитячого самоврядування; 

- брати участь в конференціях, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, 

оглядах, виставках тощо; 

- особисто або через своїх представників брати участь у 

громадському самоврядуванні закладу; 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо 

організації освітнього процесу, дозвілля гуртківців; 

- створювати в закладі та брати участь в роботі різних добровільних 

самодіяльних об’єднаннях, асоціаціях, клубах, громадських об’єднаннях, 

громадських дитячих та юнацьких організаціях; 

- на захист від будь-яких форм насилля та дій з боку працівників 

закладу позашкільної освіти, які порушують права або принижують їх честь та 

гідність; 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання в Центрі творчості.  

7.4. Вихованці Центру творчості зобов’язані: 

- виконувати вимоги Статуту, Правила внутрішнього розпорядку та 

Правила поведінки дітей в ЦТДЮ; 

- дотримуватися законодавства, моральних і естетичних норм 

співжиття; 

- приймати посильну участь в зміцненні матеріально-технічної бази, 

бережливо відноситися до майна Центру творчості; 

- бути дисциплінованими під час перебування в Центрі творчості, 

відповідально відноситися до відвідування вибраних творчих об’єднань, 

наполегливо оволодівати різноманітними знаннями та вміннями; 

- дотримуватися чистоти і порядку правил санітарії і техніки безпеки; 

- брати участь в організації в проведенні масових заходів, суспільно-

корисній роботі, в роботі за екологічну чистоту і охорону навколишнього 

середовища. 

7.5. За серйозні порушення обов’язків вихованця Летичівського 

ЦТДЮ останній може бути виключений з гуртка (творчого об’єднання) і не 

допущений до участі в масових заходах.  



7.6. Відволікання вихованців Центру творчості за рахунок 

навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом 

навчання, забороняється крім випадків, передбачених рішенням Кабінету 

Міністрів. 

7.7. Педагогічними працівниками закладу позашкільної освіти 

можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну 

педагогічну або професійну освіту чи підготовку, а також, якщо їх фізичний 

стаж дозволяє виконувати покладені на них функції. 

7.8. Керівники творчих об’єднань (гуртків, секцій, студій, клубів), 

інші педпрацівники (крім заступників директора),  приймаються на роботу і 

звільняються з роботи  директором Центру творчості, згідно чинного 

законодавства. 

Заступники директора приймаються на роботу та звільняються з 

роботи уповноваженим органом місцевої виконавчої влади. 

7.9. Педпрацівники  атестуються. За результатами атестування 

визначається відповідність даного працівника займаній посаді, рівень його 

кваліфікації, категорійність, тарифний розряд по оплаті праці. Рішення 

атестаційної комісії є також підставою для звільнення його з роботи у порядку, 

встановленому законодавством. 

7.10. Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі, гідності; 

- участь у громадському самоврядуванні; 

- участь в обговоренні та вирішені питань організації навчально-

виховного процесу; 

-проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи 

відповідно до діючих нормативних документів; 

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання та організації масової 

роботи, виявлення педагогічної ініціативи; 

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії, тарифного 

розряду, звання; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 



- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому 

законодавством;  

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

- одержання компенсації при втраті роботи у зв’язку із зміцненням в 

організації роботи закладу; 

-підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту 

програм, форм навчання; 

- отримання пенсії, в тому числі за вислугою років. 

Відволікання педпрацівників від виконання професійних обов’язків не 

допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  

7.11. Педпрацівники зобов’язані: 

- виконувати Статут Центру творчості, Правила внутрішнього 

розпорядку, умови контракту чи трудового договору; 

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних 

програм ; 

- здійснювати підхід до виховання гуртківців згідно Закону «Про 

освіту»  та вимог, що відповідають особливостям розвитку держави на 

сучасному етапі; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: правди, доброти, справедливості, 

відданості, патріотизму, гуманізму, стриманості, працелюбства, поміркованості, 

інших доброчинностей; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, 

духовних, історичних цінностей України, країни походження, до державного і 

соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до 

навколишнього середовища; 

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

вихованців; 



- захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим 

шкідливим звичкам; 

                    - постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру, приймати участь в методичній 

роботі Центру творчості; 

- виконувати рішення, прийняті органами громадського 

самоврядування Центру творчості, накази, усні та письмові розпорядження 

адміністрації, державного управління освітою; 

- добиватися постійного складу дітей в творчих об’єднаннях та 

високого рівня відвідування ними занять; 

- забезпечувати результативну роботу творчого об’єднання на кінцевий 

результат, участь у виставках, конкурсах, оглядах, змаганнях, зльотах тощо;  

 

- забезпечувати участь своїх вихованців в масових заходах Центру 

творчості; 

-підтримувати тісні зв’язки зі школою, іншими освітніми 

закладами, батьками, громадськістю; 

-брати активну участь по зміцненню матеріально-технічної бази 

установи, гуртка, обладнання кабінетів та робочих місць; 

- підносити авторитет закладу позашкільної освіти, пропагувати її 

досягнення та успіхи в роботі.  

7.12. В закладі позашкільної освіти періодично проводиться 

атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації 

встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

Державна атестація закладу позашкільної освіти проводиться один раз  

на десять років згідно чинного законодавства. 

7.13. Педпрацівники, які не відповідають займаній посаді по 

результатам атестації або систематично порушували Статут, Правила 

внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадові обов’язки, умови 

договору, контракту, звільняються з роботи згідно чинного законодавства.  



7.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний 

персонал приймається на роботу і звільняється з роботи директором Центру 

творчості згідно чинного законодавства. 

Їх права та обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим 

Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.  

7.15. Батьки вихованців Центру творчості є учасниками освітнього 

процесу з моменту зарахування їх дітей до закладу позашкільної освіти. 

7.16. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в 

закладі позашкільної освіти; 

- звертатися до органів державного управління і громадського 

самоврядування з питань навчання і виховання дітей; 

- брати участь в покращенні організації освітнього процесу; 

- брати участь в зміцненні матеріально-технічної бази установи; 

- захищати в органах громадського самоврядування установи та у 

відповідних державних судових органах законні інтереси і права 

своїх дітей; 

- брати участь в організації і проведенні масових заходів; 

- з дозволу керівників гуртків та при погодженні з директором 

Центру творчості брати участь в роботі творчого об’єднання; 

- батьківські збори закладу позашкільної освіти – колективний орган 

батьківського самоврядування. 

7.17. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

- поважати гідність дитини, виховувати почуття доброти, милосердя, 

шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, 

культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних 

цінностей інших народів; 

- сприяти участі дитини в гуртках та масових заходах Центру 

творчості; 

- формувати у дитини повагу до інтелектуальної і фізичної праці, 

психологічну готовність до творчої праці; 

- виховувати повагу до законів, прав, духовних свобод людини; 



- боротися проти вживання дітьми алкоголю, наркотиків, інших 

шкідливих звичок. 

               Заклад позашкільної освіти надає батькам і особам, які їх замінюють, 

допомогу у виконанні ними своїх обов’язків. 

7.18.  У разі невиконання батьками своїх обов’язків згідно Статуту 

Центру творчості та передбачених чинним законодавством України 

позашкільна установа може виступати позивачем до суду з питань позбавлення 

їх батьківських прав.  

       В освітньому процесі Центру творчості мають право брати участь 

представники тих підприємств, установ, асоціацій, виробничих 

об’єднань, бізнесмени, інші, які проявляють практичну зацікавленість 

в допомозі закладу позашкільної освіти по удосконаленню та 

піднесенню рівня освітнього процесу в гуртках, по зміцненню 

матеріально-технічної бази, вирішенню фінансових, організаційних та 

інших проблем, що стоять перед установою. 

7.19. Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в 

Центрі творчості; 

- керувати учнівськими творчими об’єднаннями, студіями, клубами 

тощо; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового 

забезпечення установи; 

- проводити консультації для педпрацівників; 

- брати участь в організації освітнього процесу, масової роботи. 

7.20. Представники громадськості зобов’язані: 

- дотримуватися Статуту Центру творчості, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 

- виконувати рішення органів самоврядування в Центрі творчості, 

накази та розпорядження директора установи; 

- дотримуватися етики поведінки та моралі; 

- захищати дітей від будь-яких форм фізичного та психічного 

насильства; 



- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання 

алкоголю, наркотиків. 

 

 

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО УСТАНОВОЮ.  

8.1. Управління закладом позашкільної освіти здійснюється його 

засновником(засновниками) і місцевим органом державної виконавчої влади в 

межах повноважень, передбачених чинним законодавством. Повноваження 

засновника(засновників)  визначаються відповідно до чинного законодавства.  

8.2. Вищим органом громадського самоврядування закладу 

позашкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються 

не менш як один раз на рік. 

Повноваження вищого органу громадського самоврядування та механізм 

створення виборного органу визначаються статутом закладу позашкільної 

освіти.  

8.3. У  ЦТДЮ може створюватися Рада  ЦТДЮ як постійно діючий у 

період між загальними зборами (конференцією) орган громадського 

самоврядування. Засідання Ради є правомочним, коли в ньому бере участь не 

менше двох третин її членів. Рішення приймається більшістю голосів присутніх 

на засіданні членів ради. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

В  закладі  позашкільної  освіти  може  створюватися  і  діяти  Опікунська 

рада.  

Мета, завдання, принципи діяльності і повноваження Ради закладу 

позашкільної освіти і Опікунської ради визначаються Примірним положенням  

про Раду закладу та Примірним положенням про Опікунську раду та їх 

Статутами.  

8.4. В Центрі творчості дітей та юнацтва може створюватися 

колективний орган учнівського самоврядування, який обирається на загальних 

зборах вихованців закладу позашкільної освіти (ТО). 

8.5. Батьківські збори ЦТДЮ (ТО) – колективний орган батьківського 

самоврядування. 



8.6. Безпосереднє керівництво закладом позашкільної освіти здійснює 

директор, який призначається на контракт за результатами конкурсу і 

звільняється засновником(засновниками) або уповноваженим ним органом у 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

8.7. Директор закладу позашкільної освіти: 

- керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, 

установах і громадських організаціях та відповідає перед засновником 

(засновниками)  за результати діяльності закладу; 

- в межах встановленого фонду заробітної плати затверджує і 

організовує виконання кошторису, укладає угоди з юридичними та фізичними 

особами, відкриває рахунки в установах банків; 

- встановлює надбавки та доплати працівникам закладу за рахунок і в 

межах фонду заробітної плати за погодженням із засновником або 

уповноваженим ним органом; 

- встановлює премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду 

заробітної плати за погодженням з радою установи або профспілковим 

комітетом; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, 

обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу; 

- затверджує режим роботи та розпорядок дня за погодженням із 

засновником або уповноваженим ним органом; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу; 

- заключає трудові договори, контракти; 

- затверджує функціональні обов’язки працівників Центру творчості; 

- встановлює тижневе навантаження педпрацівників; 

- затверджує графік роботи творчих об’єднань. 

8.8. Рада закладу закладу позашкільної освіти: 

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій); 

- вносить пропозиції про перспективи розвитку закладу, щодо режиму 

роботи закладу, заходів по зміцненню його матеріально-технічної бази та 

поліпшення умов діяльності; 

- підтримує творчі ініціативи, новації позашкільної освіти; 



- визначає форми співробітництва  закладу позашкільної освіти з 

науково-дослідними, виробничими, кооперативними  

організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими 

інститутами; 

- вносить пропозиції директору про стимулювання педагогічних та 

інших працівників закладу; 

- здійснює контроль за реалізацією пропозицій і критичних зауважень 

членів колективу; 

- разом із директором відстоює інтереси закладу позашкільної освіти, 

сприяє реалізації завдань, що стоять перед установою; 

- вносить пропозиції щодо програми діяльності установи, профілів 

об’єднань тощо; 

- бере участь в атестації педагогічних працівників; 

- оцінює громадські і авторські ініціативи по удосконаленню роботи з 

дітьми, творчому пошуку і дослідно-експериментальній роботі педпрацівників; 

-  сприяє здійсненню зв’язків закладу з громадськими організаціями, 

установами, підприємствами, союзами, об’єднаннями, школами, закладами 

дошкільної освіти тощо; 

- вислуховує звіти педпрацівників, вносить на розгляд загальних зборів 

(дирекції) пропозиції по удосконаленню їх роботи; 

- в рамках діючого законодавства приймає міри для захисту 

педпрацівників і адміністрації установи від необдуманого і некомпетентного 

втручання в їх професійну і посадову діяльність, обмеження їх самостійності, 

входить по даним питанням у відповідні органи; 

- діє у тісному контакті з адміністрацією, всі свої рішення своєчасно 

доводить до відома колективу, батьків, громадськості; 

- до складу Ради закладу входять представники педпрацівників, 

вихованців середнього та старшого віку, громадськості, батьки. Кількісний 

склад визначається зборами колективу. 

8.9. З метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, 

підвищення майстерності педагогічних працівників у закладі на правах 

дорадчого органу створюється педагогічна рада. 



Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначаються 

Статутом закладу. Головою ради є директор закладу позашкільної освіти. 

За поточну роботу ради відповідає один із методистів (заступник 

директора) згідно наказу директора Центру творчості про розподіл обов’язків 

між відповідальними та педпрацівниками закладу.  

8.10. Педагогічна рада: 

- розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, 

масової та методичної роботи; 

- обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи 

закладу; 

- кількісний склад педагогічної ради визначається кількістю 

педпрацівників установи; 

- сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню 

досягнень науки і передового педагогічного досвіду в освітній 

процес; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності 

педагогічних працівників.  

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які 

питання, пов’язані із освітнім процесом. Кількість засідань педагогічної ради 

визначається їхньою доцільністю і, як правило, становить не менше трьох на 

рік. 

8.11. Для вдосконалення форм і методів освітнього процесу, розвитку 

творчих ініціатив педагогічних колективів за рішенням педагогічної ради при 

установі можуть створюватися на громадських засадах координаційно-

методичної ради із секціями, об’єднаннями за напрямками роботи. 

8.12. Поточну роботу по забезпеченню освітнього процесу здійснення 

організаційно-методичної роботи проводять  методисти закладу (заступники 

директора). 

8.13. Поточну роботу по забезпеченню організаційно-масової роботи в 

установі в цілому здійснює культорганізатор у тісному контакті з методистами, 

акомпаніаторами, завідуючими відділами, керівниками творчих об’єднань, 



іншими працівниками (при відсутності культорганізатора поточну 

організаційно-масову роботу проводить один із методистів).  

У випадку створення в установі окремих підрозділів (відділів, секцій, 

лабораторій тощо) відповідні зміст, форми і методи їх роботи визначаються 

директором Центру творчості. 

 

 

 

ІХ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ.  

Документація закладу позашкільної освіти ведеться у відповідності з 

типовою інструкцією, затвердженою Міністерством освіти і науки України. 

В основному, це наступні документи: 

1. Оригінали наказів з основних видів діяльності установи. 

2. Посадові обов’язки працівників. 

3. Трудові договори (контракти) з працівниками (тарифікаційний 

список). 

4. Договори з працівниками установи про матеріальну 

відповідальність. 

5. Протоколи засідань Ради закладу, загальних зборів, педагогічної 

ради. 

6. План роботи установи на календарний рік (1-е, 2-е півріччя, літні 

канікули). 

7. Режим роботи установи, розпорядок дня. 

8. Розклад занять творчих об’єднань (гуртків). 

9. Плани навчально-виховної роботи творчих об’єднань. 

10. Програми, за якими працюють творчі об’єднання. 

11.  Журнали обліку гурткової роботи. 

12.  Календарні плани роботи творчих об’єднань (1-е, 2-е півріччя, 

літні канікули). 

13.  Журнали вхідної та вихідної документації. 

 

 



 

 

Х. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.   

10.1. Фінансова та господарська діяльність Центру творчості 

здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучених додаткових 

коштів. 

10.2. Джерела формування коштів установи: 

1) кошти державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, 

не нижчому від передбаченого нормативами фінансування  закладів 

позашкільної освіти; 

2) кошти, одержані від громадян за надання їм платних послуг у галузі 

освіти на підставі відповідних угод; 

3) кошти, одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших 

робіт на замовлення підприємств, установ і організацій; 

4) доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та іншого 

майна за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом; 

5) доходи від діяльності підприємницьких структур, що створюються 

чи засновуються закладом для реалізації статутних цілей; 

6) дотації органів державної та місцевої влади; 

7) кредити та позики банків; 

8) добровільні внески підприємств, установ, організацій та окремих 

громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб; 

9) інші надходження, не заборонені чинним законодавством. 

Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших джерел 

фінансування закладу. Бюджетні асигнування, виділені закладу, та інші 

бюджетні кошти і надходження, не використані у поточному фінансовому році, 

не підлягають вилученню. Платні послуги надаються в основному за профілями 

діяльності конкретних творчих об’єднань або установи в цілому відповідно до 

укладених договорів. 

10.3. Платні послуги надаються за договірними цінами. Платні послуги 

не є обов’язковими і встановлення планових завдань Центру творчості на 

розвиток платних послуг у будь-якій формі забороняється. 



10.4. Виконання додаткових робіт працівниками установи здійснюється у 

вільний від основної роботи час (крім випадків, пов’язаних з виконанням 

замовлень щодо організації і проведення навчально-виховних, організаційно-

масових та інших заходів міського, районного і вищого рівнів та коли 

виконання додаткових робіт не протирічить реалізації освітнього процесу 

творчого об’єднання). 

10.5. Виконання додаткових робіт забороняється директором у випадку, 

якщо показники роботи працівника знижуються. 

10.6. Центр творчості у здійсненні фінансово-господарської діяльності 

має право: 

-користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

закладів державної системи освіти; 

-отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

-здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання, спорядження та інші 

матеріальні цінності; 

-залишати в своєму розпорядженні і використовувати для розвитку 

матеріально-технічної бази, заохочення працівників установи та інших 

учасників навчально-виховного процесу, організації навчально-виховної, 

організаційно-масової, науково-методичної та іншої роботи кошти від  

надання в оренду приміщень, реалізації в установленому порядку обладнання, 

інвентаря, виробленої продукції тощо; 

-розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

профільних таборів, туристичних баз; 

-спрямовувати відповідні кошти на будівництво або благоустрій 

соціально-побутових об’єктів; 

-відкривати рахунки, в тому числі валютні, в установах банків України; 

-здійснювати інші дії, що не суперечить чинному законодавству та 

Статуту; 

-затверджувати структуру установи, штатний розпис; 

-визначати необхідну кількість працівників без урахування 

співвідношення чисельності керівників і спеціалістів (кількості 



адміністративних, обслуговуючих працівників, педпрацівників, керівників 

творчих об’єднань) в межах фонду заробітної плати; 

-встановлювати працівникам надбавки та доплати до ставок заробітної 

плати за високі творчі та виробничі досягнення та показники в роботі, за 

зразкове виконання навчальних планів і програм та збереження основного 

складу гуртківців, ін..; 

-оновлення та створення нових форм роботи та методів з дітьми і 

поширення їх в практику роботи установи, систематичну, творчу, високоякісну 

та результативну поточну роботу, значний вклад в здійснення організаційно-

масової, організаційно-методичної, господарської роботи; 

-виконання особливо важких робіт, інше; 

-надбавки та доплати встановлюються в межах встановленого фонду 

заробітної плати; 

-розміри надбавок та доплат встановлюються в залежності від особистого 

вкладу працівника, умов роботи та інших виробничих показників; 

-вказані надбавки, доплати зменшуються або відміняються повністю при 

зниженні рівня роботи, порушення трудової дисципліни, інших причин або при 

відсутності належних коштів; 

-визначати диференційовано порядок і розміри преміювань. 

10.7. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності в Центрі 

творчості визначається чинним законодавством. Контроль за фінансово-

господарською діяльністю позашкільної установи здійснюється відповідними 

державними органами, засновником, а також уповноваженими ними особами.  

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі 

позашкільної освіти визначається законодавством,  нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів 

влади, яким підпорядковується ЗПО Центр творчості дітей та юнацтва. За 

рішенням засновника (засновників)  бухгалтерський облік та фінансову 

звітність Летичівський Центр творчості дітей та юнацтва  проводить самостійно 

через бухгалтерію закладу позашкільної освіти ЦТДЮ; 

 

 



ХІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА. 

11.1. Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти 

включає в себе всі споруди, приміщення, бази, транспортні засоби, машини і 

обладнання інші матеріальні цінності, що знаходяться в оперативному 

управлінні установи, знаходяться на її балансі. 

11.2. Матеріальна база поповнюється за рахунок бюджету та інших 

надходжень. 

11.3. Розвиток матеріально-технічної бази закладу здійснюється на 

основі затвердження діючих соціальних нормативів з урахуванням 

регіональних та інших особливостей. Питання, зв’язані з придбанням, входять в 

компетенцію адміністрації закладу і вирішуються в установленому порядку. 

11.4. Відповідно до чинного законодавства заклад позашкільної 

освіти безкоштовно користується земельними ділянками, на яких він 

розташований, несе відповідальність за раціональне використання і 

відновлення природних ресурсів. 

11.5. Збитки, заподіяні закладу позашкільної освіти в результаті 

порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, 

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

11.6. Заклад має право здавати матеріально-технічну базу в оренду 

або орендувати необхідну йому матеріально-технічну базу інших підприємств, 

установ, організацій чи фізичних осіб. 

11.7. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого 

майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

 

 

 

ХІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.  

12.1. Заклад позашкільної освіти має право укладати угоди про 

співробітництво з  закладами освіти, науковими установами, організаціями, 

фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних  



країн, встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно 

укладених угод про обмін творчими учнівськими колективами, педагогічними 

колективами, створювати у встановленому порядку спільні (асоційовані) 

заклади, навчально-виховні центри, проводити спільні заходи, визначені 

Статутом тощо. Заклад позашкільної освіти може у встановленому порядку 

одержувати право на зовнішньо-економічну діяльність та укладати угоди. 

12.2. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону 

для закладів позашкільної освіти, звільняються від ввізного мита та митних 

зборів відповідно до чинного законодавства.  

12.3. Заклад позашкільної освіти може направляти в інші країни з 

метою обміну досвідом, участі в масових заходах своїх працівників та 

вихованців. 

 

ХІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ, ОБЛІК,   

ЗВІТНІСТЬ. 

13.1. Контроль за дотриманням установою державних стандартів 

освіти і виховання здійснюється засновником та уповноваженим ним органом. 

13.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу є 

атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

13.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з 

освітнім процесом, встановлюється засновником (засновниками) Центру 

творчості відповідно до чинного законодавства. 

13.4. Міністерство освіти та науки, управління освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації здійснюють управління 

закладом позашкільної освіти. 

ХІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

14.1. Заклад позашкільної освіти Летичівський Центр творчості дітей та 

юнацтва є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 

державного казначейства і служби України та в установах банків, має кутовий 

штамп, печатку та бланки зі своєю назвою (найменуванням), ідентифікаційний 

код. 



14.2. Ліквідація чи реорганізація позашкільного навчально-виховного 

закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

14.3. При реорганізації чи ліквідації позашкільного навчально-виховного 

закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується 

дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України. 

14.4. Зміни та доповнення до Статуту можуть вноситися в будь-який час 

на умовах, згідно чинного законодавства. 

 

 

 

 

Селищний голова       Ігор Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


